
	  

FEBRUAR 2015 

Tema: ”Fargespill gjennom lys og vann”  

Mål: ”Målet med dette temaet er at barna skal få erfaringer med primærfargene, vann og lys i ulike miljøer” 
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MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE FEBRUAR 2015 

Hva har vi gjort forrige måned?   

Da er vi kommet godt i gang med temaet vårt. 

Vi har fokus på primærfargene rød, blå og gul. Vi har blandet konditorfarge I vann for å studere fargene. Vi har de fremme 
I hver samling. Når det er samling ser vi oss rundt i rommet og finner leker med den fargen vi snakker om. Spennende og 
lærerikt å finne det som har samme farge. De ulike dagene har sin farge. Dette prater vi om hver morgensamling vi har 
sammen med Truls.  

Overhørte to barn som lekte i dukkekroken her en dag. Den ene spurte: “Tror du det er den gule dagen i dag?” Veldig 
kjekt at de tar med seg det de lærer inn i leken. En super måte for barna å bearbeide det de lærer og opplever i samlinger 
og andre steder. I leken får de prøvd ut nye begreper å se på hvilke ulike måter et begrep kan brukes på.  

Denne måneden har vi øvd masse på de nye sangene. “Se min kjole”, “Det snør, det snør”, “Se regndråper faller fra 
skyene” og “se nå snør det”. Mange av de eldste barna er blitt kjempeflink til å synge “Se min kjole”. Denne sangen har 
vært vårt hovedfokus denne måneden. 

Ute har vi vært så heldig å få oppleve litt frost. Vi har vært oppi skogen og funnet is og istapper. De var kjempe kalde å 
holde i hånden. Barna fikk da oppleve at isen smeltet i hånden, siden hånden er varmere enn isen. Det var rart! Mange 
ville også smake på istappene, så da gjorde vi det også. Kaldt og godt!  

Ute på terrassen har vi fryst ballonger med vann og konditorfarge. De ble kjempefine. Når solen kom frem å skinte på de, 
så ble de jo enda finere å se på. Det glitret og glinset i den fargerike isen. Det ble et skikkelig fargespill rett og slett. 

På tur har vi funnet rim og is på sølepytter. Fotballbanen var dekket av rim den ene dagen vi var der. Vi la oss ned å lagde 

 

 



	  

“engler” i rim. Kjempe artig! Her ser dere noen bilder av det vi har gjort på avdelingen☺ 

   

 

Vel overstått til alle bursdagsbarna våre som vi har feiret i januar. Ailo, Matias, Emine, 
Henrik og Anna Linnea er alle blitt feiret med smootie. Barna synes det er stas med 
bursdagssmootie til frukten. 

 

 

 



	  

V i fortsetter med temaet vårt. ”Fargespill gjennom lys og vann”. Målet med dette temaet er at barna skal få 
erfaringer med primærfargene, vann og lys i ulike miljøer. 

Vi håper på at det blir kaldt fremover slik at vi kan fryse mer vann ute. Vi tilsetter farge i vannet andre gøye ting i 
vannet.  

Vi fortsetter å gå tur i nærmiljøet og finner vann, sølepytter, elver, sjøen, grøfter med vann, is, rim og snø.   

Vi skal jobbe mer med lys denne måneden. Vi skal lage skyggeteater og se hvordan saker og ting lager skygger. Blir 
spennende å se. 

Fokuset vårt fremover i forming  vil være å male med primærfargene gul, blå og rød. Nå i februar vil vi også 
begynne å blande fargene, for å få frem sekundærfargene. 

Vi skal fortsette å øve på sangene: ”Se min kjole”, ”Det snør, det snør”, ” Se regndråper faller fra skyene” og ”Se nå 
snør det”. Vi øver også på noen karnevalssanger 

13. februar blir det karneval i barnehagen. 

19. februar feirer vi at Anna blir 3 år. HURRA! 

Det henger nå lapp i garderoben om vinterferien. Husk å skrive opp om barnet ditt 
kommer eller ikke☺  

Telefonnr. til Huldrene er: 91004703 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 


